Vårprogram 2015

Februari
Onsdag 11/2 kl. 19:00 i Hembygdsgården.
Möte. Bildkväll där medlemmarna får chansen visa sina bilder från det gångna året 2014. Här
berättar vi om upplevelser under året som gått och inspirerar varandra till nya natur- och
fotoupplevelser i markerna. Medtag 10-15 bilder på USB-minne.
Söndag 22/2 kl. 09:00 från Stenhuset.
Promenad på sjön Glåpen för att titta efter spårtecken i snön. Vi spanar också efter örn och
andra naturvärden kring sjön. Vi utgår från Baståsen.
Kontakt: Lars Bsenko 31782 och Jesper Gustavsson 070-2913423
Mars
Lördag 7/3 kl. 18:00 från Stenhuset.
Ugglelyssning. Vi åker med bilar ut till lämpligt område för att avlyssna ugglornas rop. Brasa
och grillning. Lättare promenad på skogsbilväg.
Kontakt: Tom Sävström 33729 och Conny Sävström 15764.
VOF:s UGGLELYSSNARVECKA i år mellan 14/3 – 22/3. Rapportera hörda ugglor på
Artportalen.
Onsdag 18/3 kl 19:00 i Hembygdsgården.
Årsmöte. Lennart Waara visar fågelbilder och berättar om fågelstudier som planeras i
brandområdet under 2015.
April
Onsdag 8/4 kl. 19:00 i Hembygdsgården.
Möte. ”Vinterbilder från Lappland” är temat på kvällens bildprogram. Det är Torbjörn
Holmstedt som tar oss med på en hisnande vårvinterfärd på skidor i det lappländska
landskapet.
Lördag 25/4 kl. 13:00 från Stenhuset.
Fagning av vår slåtteräng i Skogsmuren. Medtag lövräfsa.
Kontakt: Lise-Lotte Norin 36401 och Kristin Andersson 33731.

Maj
Lördag 9/5 kl. 13:00 från Stenhuset.
Exkursion till Gatstugan och Myrskogen. Vi hoppas få se bombmurklor och vi besöker en
känd växtlokal för den sällsynta ögonpyrolan, som av Svenska botaniska föreningen utsetts
till ”årets växt” 2015. Fika intar vi på fågeltornet i Gniens naturreservat.
Kontakt: Tom Sävström 070-5845909

Söndag 17/5 kl. 09:00 från Stenhuset.
Besök vid Felingen i Virsbo där vi går en promenad och studerar fågellivet kring den
restaurerade sjön. Seppo Ormiskangas guidar.
Kontakt: Jesper Gustavsson 070-2913423
Juni
Söndag 14/6 kl. 14:00 från Stenhuset.
De vilda blommornas dag arrangeras i hela Norden denna dag. Vi gör ett besök kring Jobsbo
och Brinken. Lättare promenad i intressanta blomstermarker. Grönvit nattviol och
backskafting växer i området. Medtag gärna flora och lupp.
Samarrangemang med Ramnäs-Virsbo Naturklubb.
Kontakt: Tom Sävström 33729 och Einar Marklund 36401.
Söndag 28/6 kl. 09:00 från Stenhuset
Vi besöker brandområdet i trakterna av Öjesjön för att söka efter svedjenäva och brandnäva
samt svampar som växer på den brända marken.
Kontakt: Einar Marklund 36401 och Lars Bsenko 31782.
Augusti
Lördag 8/8 kl. 13:00 från Stenhuset
Vi går en promenad genom den betade Åshagen i Seglingsberg och letar svampar och växter
samt studerar fågellivet i Turkiesjön.
Kontakt: Tom Sävström 070-5845909 och Lennart Eriksson 35864.
Söndag 23/8 kl. 09:00 från Stenhuset.
Traditionsenligt firar vi ängens dag med slåtter i Skogsmuren. Medtag lie och höräfsa.
Föreningen bjuder på mat och dryck. Kaffe medtages av var och en.
Kontakt: Lennart Eriksson 0220-35864 och Conny Sävström 0220-15764.

Hjärtligt välkomna på våra aktiviteter!
Styrelsen

Fågeltornet vid Norrsjön
Besök föreningens fågeltorn vid Norrsjön i Lisjö. Följ skylt från vägen mellan Bovallen och
Långdalen.

Våra aktiviteter sker i samarbete
med Studiefrämjandet.

****************************************************************
Hemsidan!
Besök gärna hemsidan som innehåller information om kretsen, program, tidigare aktiviteter
och utflykter och som även har ett bildarkiv på djur och växter. Hemsidans första sida är en
öppen bloggsida där du kan läsa om aktuella händelser i naturen och i föreningen,
naturvårdsfrågor m m.
Adress: http://surahammar.naturskyddsforeningen.se

VI SLÅR ETT SLAG FÖR HAGMARKERNA!
Vårt projekt ”Naturbetesmarkernas mångfald” har pågått under
2014 och fortsätter under 2015. Nu i februari har vi en utställning
på biblioteket i Surahammar. Det är två Roll-ups som visar en del
av artmångfalden i välbetade och ogödslade betesmarker. Hoppas
du går och ser skärmarna, vars syfte är att väcka känslan och
förståelsen för dessa markers värden. Förutom natur- och
skönhetsvärdena är det för oss alla ett viktigt kulturarv.

Bilder: Omslaget visar duvhök och sjön Klysen, Ramnäs. Foto: Lennart Eriksson.
Liljekonvalj och sista sidans blombild med gulmåra och prästkrage. Foto: Tom Sävström.

